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  تحت عنوان: دوليةالندوة ال برنامج
 

 

 
 

 

 

  ،الدار البيضاء رئيس التضامن الجامعي المغربي،ذ. عبد الجليل باحدو، 

  .تافياللت – درعة، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة يوسف عفريذ، 

  ،ذ. عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيل مكناس 

  العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، ذ. عبد هللا اإلدريسي، عميد كلية 

 ،ذ. محمد خميسي بن رجم، عميد كلية علوم االقتصاد والتجارة والتسيير، جامعة، سوق هراس، الجزائر 

 واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، ة ذ. محمد زروالي، نائب عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادي 

  مكناس، الحقوق، ذ. عبد المالك إحزرير، مدير مخبر األبحاث والدراسات السياسية والقانونية الدولية، كلية 

 ،تطوان ذ. أحمد درداري، رئيس المركز الدولي رصد األمات واستشراف السياسات، 

  رع تازةمكناس، ف –ذ. عبد الحق مرزوق، نائب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس، 

 مكناس، ،ذ. محمد سليم، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيل 

 ،ذ. ندير اسماعيلي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

  ،جامعة المولى إسماعيل، مكناس،ذ. خالد الغازي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 ،ذ. مصطفى معمر، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

 ،ذ. أحمد أجعون، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

  ،الدار البيضاء، الجامعي المغربي،نائب رئيس التضامن باحث تربوي، ذ. رشيد شاكري 

 الدار البيضاء، التضامن الجامعي المغربي،حث تربوي، ذ. إبراهيم الباعمراني، با 

 الدار البيضاء، التضامن الجامعي المغربي،حث تربوي، ذ. عبد العزيز التجيتي، با 

 الدار البيضاء، التضامن الجامعي المغربي،حث تربوي، ذ. حسن لحكيم، با 

  .يفوار،، الكوت إجامعة أبدجونطراوري، أستاذ باحث،  الحسنذ 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة،زينب ذة. تاغيا ، 

 ،ذة. يامنة الفاطمي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

  ،جتماعية، جامعة محمد األول، وجدةقانونية واالقتصادية واالكلية العلوم الذ. خالد الشيات، 

 

 

 

 

: في أفق إخراج مدونة المغربي التشريعهيئة رجال التعليم في "

 " لتأطير مهنتهم

بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية 2017 ماي   30و 30أيام    

 مكناس -واالقتصادية واالجتماعية 

 اللجنة العلمية
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 ،ذ. محمد بلعوشي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

 ،ذ. أحمد العاللي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

  ،العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، كليةذ. ادريس الحياني 

 مكناسز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مكناس تافياللت، ذ. سعيد الشقروني، المرك، 

  .رفيق نعيمي، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتكنولوجيا، جامعة المولى إسماعيل، مكناسذ 

 ث، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس/مكناس، فرع تازة،ذ. يوسف كرواوي، أستاذ باح 

 

 

 

  .الدار البيضاء، رئيس التضامن الجامعي المغربي، عبد الجليل باحدو،ذ 

  .تافياللت – درعة، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة يوسف عفريذ، 

  مكناس،  ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيلذ. عبد الغني بوعياد، عميد 

  ،مكناس، جامعة المولى إسماعيل، ذ. عبد المالك إحزرير، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

  المالك السعدي، طنجة،ذ. أحمد درداري، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، تطوان، جامعة عبد 

  مكناس، فرع تازة –ذ. عبد الحق مرزوق، نائب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس، 

  فاس/مكناس، فرع تازة –ذ. محمد الجناتي، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، 

  .الدار البيضاء، ،التضامن الجامعي المغربي رشيد شاكري،ذ 

  .الدار البيضاء، ،التضامن الجامعي المغربي ركي،بامبارك مذ 

 الدار البيضاء، ،التضامن الجامعي المغربيلطيفة هبلي، . ةذ 

 الدار البيضاء، ،التضامن الجامعي المغربيخديجة لميم، . ةذ 

  .الدار البيضاء، ،التضامن الجامعي المغربيطفي، وحسناء لذة 

 جامعة المولى إسماعيل، مكناس،ذ. رفيق نعيمي، المدرسة العليا للتكنولوجيا ، 

 ،ذة. تاغيا زينب، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

 ،ذة. يامنة الفاطمي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

 ة واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة،ذ. خالد الشيات، كلية العلوم القانونية واالقتصادي 

 ،ذ. محمد بلعوشي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

 ،ذ. نذير اسماعيلي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس 

  ،نية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير،كلية العلوم القانوذ. ادريس الحياني 

 ب، كلية الشريعة، آيت ملول، جامعة ابن زهر، أكادير،اذ. حسن القص 

 ،ذ. أحمد العاللي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

 والتكوين لجهة فاس/مكناس، فرع تازة، ذ. يوسف كرواوي، أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية 

 ،ذ. الطيب أبركان، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة 

 فاس/مكناس، فرع تازة –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مري، اذ. ادريس الع، 

  ،مكناس، فرع تازةفاس –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ذ. يونس لشهب/، 

  .المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فرع خريبكةعبد الشاهد لوكيلي، ذ، 

  .جهة فاس/مكناس، فرع مكناس –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ، توفيق حسونيذ. 

 

 الندوة دولية: عن المسؤوالن المنسقان

 ،تازة -كز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس/مكناس د. محمد الجناتي، أستاذ التعليم العالي مؤهل، المر -

 ذ. رشيد شاكري، مفتش تربوي، نائب رئيس التضامن الجامعي المغربي، الدار البيضاء. -

 

 

 

للجنة التنظيميةا  
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 الــبـــرنـــــامـــــج

 
 صباحا    -     7302ماي  30ربعاء األ

 

 30:00 – 30:00 استقبال المشاركين

ذ. إبراهيم الباعمراني )التضامن الجامعي المغربي( الرئيس: – الجلسة االفتتاحية    

 

 

 

 

03:30 – 30:00 

 

 

 

 

 

 مكناس  - لموالي اسماعي جامعة كلمة رئيس

مكناس - االجتماعيةالعلوم القانونية و االقتصادية وكلمة عميد كلية   

الدار البيضاء – المغربي  التضامن الجامعي رئيسكلمة   

فرنسا -للتضامن  مستقلينال دراليةكلمة رئيس ف  

 تافياللت -درعة لجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي المركز كلمة مدير

 مكناس -الحقوق  كلية والدولية، والسياسية القانونية والدراسات األبحاث مختبر كلمة مدير

 تطوان - السياسات واستشراف األزمات لرصد الدولي المركز كلمة رئيس

  للندوة الدولية  التنظيمية اللجنة ممثل  كلمة

 والدولية، والقانونية السياسية والدراسات األبحاث و مختبرالمغربي بين التضامن الجامعي  شراكة اتفاقيات توقيع

 والمركز الدولي لرصد األزمات واستشراف السياسات مكناس الحقوق، كلية

 03:33 – 03:00 شاي استراحة

  مكناس( -د. محمد سليم )أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق الرئيس: – األولى العلمية الجلسة

              جامعة سوق هراس الجزائر(: -بن رجم محمد خميسي )عميد كلية علوم االقتصاد والتجارة والتسيير 

 "ميثاق أخالقيات مهنة التعليم: معاييره وتطبيقه"

03:04 – 03:03 

                          :(مكناس  - القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة المولى إسماعيلعلوم لكلية ا) أحمد أجعون

 ''إسناد المسؤولية لرجال التعليم واإلعفاء منها بين سلطة االدارة ورقابة القضاء''    

00:30 – 03:04 

Rafik NAIMI,  EST  - Meknès:    « Plaidoirie pour une gouvernance universitaire »   00:04 – 00:33 

                                                رئيس المحكمة اإلدارية بمكناس(: نائب -باحث في القانون عبد المجيد مليكي )

ي على ضوء العمل القضائي"ال"قراءة في قوانين التعليم الع       

00:00 – 00:04 

 00:03 – 00:04 "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة في نقل الموظفين": (ناسمك -كلية الحقوق ) خالد الغازي

                                    :(تازة مكناس، فرع –لجهة فاس  ز الجهوي لمهن التربية و التكوينالمرك)محمد الجناتي 

ادرة لفائدة رجال التعليم""آليات إجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام القضائية الص       

07:30 – 00:04 

TRAORE Alhassane - Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire: « Problématique de la 

protection juridique de l’enseignant en droit comparé : cas de la France «  

07:04 – 07:33 

 07:04 – 07:04 مناقشة

  جامعة ابن طفيل القنيطرة( –الرئيس: د. محمد درويش )أستاذ التعليم العالي  –الثانية  العلمية الجلسة

                                                                                                                                                                                                                                                                               :(نائب وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء -باحث في القانون ) جواد بوير

 "مسؤوليات أطر التربية والتكوين في التشريع المغربي: المسؤولية المدنية والجنائية"

00:33 – 07:04 

رشيد شاكري )التضامن الجامعي المغربي(:                                                                                

 ""التضامن الجامعي المغربي، من المؤازرة القضائية إلى الوساطة والترافع

00:04 –00:33 

          : (لدولي لرصد األزمات واستشراف السياسات، رئيس المركز اتطوان – كلية الحقوق) أحمد درداري

 "الحماية الدستورية والقانونية لمكانة رجل التعليم"

00:03 – 00:04 

Nadir SMAILI (FSJES – Meknès): « Le statut de l’enseignant et la globalisation » 00:04 – 00:03 

                                        :(وكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بمراكشنائب ال -باحث في القانون ) موالي الحسن السويدي

 "العنف الجامعي بين المقاربة القانونية واألخالقية"

00:33– 00:04 

                                                       : (مكناس  مكناس، فرع –لجهة فاس  الجهوي لمهن التربية والتكوين زالمرك) سعيد الشقروني

 "تدبير النزاعات بين اإلدارة التربوية والنقابات"

00:04– 00:33 

 00:04 – 00:04 مناقشة

 00:04 – 04:03 ةـــــيــــلـــكـــــــر الـــــقــــمـــذاء بــــــــغ ةـــــبـــوج
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 األربعاء 30 ماي 7302   -   بعد الزوال 
  لثالثة ا العلمية الجلسة

  )قاعة الندوات( مداخالت )قاعة الورشات( ورشات

المركز الجهوي لمهن ) فؤاد مذكري. ذ :الجلسة رئيس

 ( القنيطرة -التربية والتكوين 
ضامن الت) نور الدين سكوكو   ذ.  :الجلسة رئيس

 (الجامعي المغربي
 

عبد العزيز امعاشو )المركز الجهوي لمهن التربية 

                                 (:الجديدةسطات، فرع  –الدار البيضاء لجهة  والتكوين

مستلزمات اصالح الوظيفة العمومية وتداعياتها على "

 الحماية القانونية والحقوقية لوظيفة التعليم"

العلوم القانونية الحياني ويوسف أديب )كلية دريس ا

                     أكادير(: -واالقتصادية واالجتماعية 

 "رجل التعليم بين مقتضيات المسؤولية الجنائية وقصور

  الضمانات اإلجرائية "

 

40 :04 – 40 :03 

 

 ز الجهوي  لمهن التربية والتكوينالمركعزيزي مفتاح )

"أي نظام للتأديب  :(مكناس فرع  –لجهة فاس مكناس 

 بالبنيات التكوينية لقطاع التربية الوطنية ؟"

 –لوطني للتخطيط والتوجيه حسن لحكيم )المركز ا

الضمانات القانونية لحماية رجال  ونساء " الرباط(:

 التعليم من العنف"

 

60 :33 – 40 :04 

المركز الجهوي لمهن التربية ) عزالدين بن جلول 

"األستاذ  :(فاس مكناس، فرع  –لجهة فاس التكوين و

 المبرز بين الحضور و الغياب في التشريع المغربي"

العلوم القانونية واالقتصادية )كلية  محمد صدوقي

: "مظاهر الحماية القانونية مراكش( – واالجتماعية، 

 لرجل التعليم في المنازعات اإلدارية"

 

06:15 – 60 :00 

Toufaha SAHKI (University Mouhamed Cherif 

Messadia.Souk Ahras  - Algeria):                

« The Civil Responsibility of the Teacher for 

his Professional Mistakes in the Algerian 

School Legislation..« 

Saliha ARZAZ  (Centre Régional des Métiers de 

l’Educqtion et de la Formation de la Région de 

Fes – Meknès) :                                              

« La violence au sein des établissements 

scolaires » 

 

06:30 – 06:15 

المركز الجهوي ) السقالفيرشيد شكري  وعبد الصمد 

الحماية القانونية " :(القنيطرة– لمهن التربية والتكوين 

 والقضائية لألساتذة في نطاق التوظيف بموجب عقود"

 –التيجانية خليد )المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

"وضعية المجالس التأديبية الجهوية:   : (القنيطرة

 تجربة  أكاديمية جهة الغرب شراردة بني احسن "

 

06:45 – 06:30 

:  Meknès) -Taoufik HASSOUNI  (CRMEF  

«Nouveaux rôles des enseignants dans la 

transmission du savoir : l’enseignant 

médiateur (Cas des enseignants des SVT)» 

-المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين )مصطفى مقبول 

"مهنة رجل التعليم بالمغرب مرتكزات نظام  :(الرباط

 جديد، بين تحصين الهوية المهنية والحماية القانونية"

 

07:00  – 06:45 

 07:00 –  07:30  مناقشة مناقشة

 07:30 – 07:45 شاي استراحة

  الرابعة العلمية الجلسة

  )قاعة الندوات( مداخالت قاعة الورشات() ورشات

: د. ندير اسماعيلي )أستاذ التعليم الجلسة رئيس أكادير( –يوسف أديب )كلية الحقوق  ذ. :الجلسة رئيس

 مكناس( –العالي، كلية الحقوق 
 

باحث في القانون العام  والعلوم زوزي )العسعيد 

                                            :(السياسية

"المفتشيات العامة الوزارية ودورها في الرقابة والتقييم 

 في المنظومة التربوية"

Fatima Zohra BENSALAH et Mounia ZIZI 

)FSJES - Meknès( :                                       

«L’agir éthique de l’enseignant: un 

engagement psychosociologique » 

 

08:00  – 07:45 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ) محمد العلمي

                                                 :(مكناس

 "أخالقيات مهنة  رجل التعليم"

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين حميد ابكريم )

"التزامات مهنة التدريس والمساءلة التأديبية  :(الرباط

 ربي"في التشريع المغ

 

08:15  – 08:00 

                يونس وحالو )باحث في القانون العام(:

"رقابة القاضي اإلداري على قرارات إعفاء رجال التعليم 

 من المهام اإلدارية"

المركز الجهوي لمهن التربية المحجوب مجيدي )

المسؤولية ": (سطات –والتكوين لجهة الدار البيضاء 

على ضوء  لرجل التعليم مرفقيةالشخصية والمسؤولية ال

 الحوادث المدرسية نموذجا(" :االجتهاد القضائي

 

08:30  – 08:15 

همية الحركية أ"محمد بوكطب )كلية الحقوق، وجدة(: 

في التدبير االستراتيجي للموارد البشرية: وزارة التربية 

 الوطنية ووزارة الصحة نموذجا"

، جامعة تازة –الكلية متعددة التخصصات إبراهيم قادم )

"المسؤولية المدنية لرجل  :(سيدي محمد بن عبد هللا

 التعليم في إطار التشريع المغربي"

 

08:45  – 08:30 

عبد المالك السعدي، جامعة محمد لشقار وعادل تميم، 

ة في قراءواجب التحفظ بين التقييد واإلطالق: " طنجة:

"02/370رقم  مذكرة وزارة التربية الوطنية  

 :(الرباط-كلية الحقوق، السويسي) خالق عالويعبد ال

النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية "

 الوطنية: أي رؤية من أجل اإلصالح؟"

 

09:00  – 08:45 

: (جامعة العلوم اإلسالمية، موريطانياسعيد مبارك )

"الضمانات التأديبية لرجل التعليم العالي في النظام 

 القانوني الموريتاني"

             :(وجدة – كلية الحقوقنيونس المرزوكي )ب

 ""من أجل نظام عام لرجال ونساء التربية والتكوين

 

09:15  – 09:00 

Abdechahid LOUKILI (CRMEF - Khénifra) : 

«Les composantes des activités 

professionnelles des enseignants » 

              : (طنجة  - كلية الحقوقسعيد موقوش )

"التشغـيل بموجـب عقـود في المنظـومـة التربوية بين 

 أزمــة التشريـع وتشريــع األزمــة"

 

09:45  – 09:15 

 09:15 –  09:03 مناقشة مناقشة
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 صباحا    -     7302ماي  30 الخــمــيــس 
 الخامسة العلمية الجلسة                      

  مداخالت ورشات

ذ. حسن لحكيم )التضامن الجامعي  :سةالجل رئيس

 المغربي(

ذ. رشيد شاكري )التضامن الجامعي  :الجلسة رئيس

 المغربي(

 

العلوم القانونية واالقتصادية رشيد أزرار )كلية ا

             وجدة(:  – واالجتماعية جامعة محمد األول

"استرجاع الحق في السكن بالنسبة ألطر اإلدارة 

 خل الممكنة "التربوية : المدا

 التكوينالجهوي لمهن التربية و)مذكري المركز فؤاد 

                                                  :(القنيطرة القتيطرة، فرع –سال  –لجهة الرباط 

حترامها  للحقوق مدى ا"تعليل القرارات اإلدارية و

 موظفي وزارة التربية الوطنية"النظامية ألطر و

 

30:45  – 30:03 

)مفتش تربوي، باحث في التواصل  رشيد ماني

المراقبة التربوية بين المعيارية " السوسيوثقافي(: 

 "والشطط في استعمال السلطة

 -ن ز الجهوي لمهن التربية والتكويثرية اقصري )المرك

أطر  عاتق على الملقاة بااللتزامات اإلخالل"تطوان(: 

 "والتعليم وتداعياتها التربية

 

03:33  – 30:04 

العلوم القانونية واالقتصادية كلية ) مية حامدياس

             :(وجدة  -واالجتماعية جامعة محمد األول 

 "المسؤولية اإلدارية بدون خطأ لرجل التعليم"

الميلود  بوطريكي، الكلية المتعددة التخصصات 

: "المسؤولية اإلدارية عن عيب االنحراف في بالناظور

طة : محاولة للبحث عن التكييف القانونى استعمال السل

 للخطأ )دراسة حالة مرفق التعليم("

 

03:04  – 03:33 

     :(الرباط -كلية علوم التربية محمد أعراب باعسو )

"أي دور ألخالقيات المهنة في الرفع من  المردودية  

 في مجال التربية والتعليم؟"

                   : عبد الرزاق سريج )مفتش تربوي(

األعضاء، و تفسيرات  المتساوية اإلدارية "أدوار اللجان

 من قانون الوظيفة العمومية" 20الفصل 

 

03:03  – 03:04 

"مرفق التعليم  :(كلية الحقوق مراكشمحمد العابدة )

 وسؤال التنمية بالمغرب: التأثير والتأثر"

Mohammed EL WALI (ENCG Oujda):  

«Index mondial du statut de l’enseignant» 
03:04  – 03:03 

 :(الناظور - لتخصصاتا المتعددة الكليةمحمد مريني )

: تكامل الحقوق الميثاق األخالقي لهيئة رجال التعليم"

 والواجبات"

 - المركز الوطني للتوجيه والتخطيطعبد العالي الحور )

التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل " :(الرباط

 ام األساسي العام للوظيفة العمومية"من النظ  20

 

00:33  – 03:04 

 00:33 –  00:03 مناقشة مناقشة

 00:03 –  00:04 استراحة شاي

  السادسة العلمية الجلسة

  )قاعة الندوات( مداخالت )قاعة الورشات( ورشات

المدرسة العليا د. رفيق نعيمي ) :الجلسة رئيس

 مكناس(  –يل جامعة المولى  إسماعللتكنولوجيا، 
محمد الجناتي )المركز الجهوي لمهن  .د :الجلسة رئيس

 تازة(فرع   – لجهة فاس مكناس التربية والتكوين
 

ظهر  والعلوم اإلنسانية،خالد الصقلي )كلية اآلداب 

"أهمية فاس(: -، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا المهراز 

 ي"تفعيل الرقابة الذاتية لتحسين جودة التعليم العال

قر )الكلية المتعددة عبد المجيد بوكير وعبد القادر لش

                                (: فاس-جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  تازةبالتخصصات 

 "إضراب رجل التعليم حق مضمون غير منظم"

 

07:33  – 00:04 

ز الجهوي لمهن التربية )المركأمعزول المصطفى 

وظيف بالتعاقد بوزارة التربية الت" طنجة(: - والتكوين

 اإلطار القانوني والواقع العملي "الوطنية بين 

Fatna HADDAOUI, Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et Socials -Oujda: 

       « Les accidents scolaires » 

 

07:04  – 07: 33  

 –)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  العربي بن رمضان

دور اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في " : فاس(

  "تحقيق الضمانات التأديبية لرجل التعليم

 ز الجهوي لمهن التربية وزالتكوينالمركيوسف كرواوي )

ضمانات المساءلة " :(تازةمكناس، فرع  –لجهة فاس 

 " ـ دراسة مقارنة ـ   التأديبية للموظف العمومي

 

07:03  – 07:04 

المسطرة " (:الرباط -)جامعة محمد الخامس  ابتسام خليل

الضمانات  الـتأديبية: أي دور للقضاء في الموازنة بين

 "المخولة لرجل التعليم و اثبات المخالفة ؟ 

نائبة وكيل الملك  -باحثة في القانون ) فتيحة غميظ

                                               :(بالمحكمة االبتدائية بوجدة

 راءة في التمييز اإليجابي لفائدة نساء التعليم""ق

 

07:04  – 07:03 

  - كز الجهوي لمهن التربية والتكوينعلي الكاسمي )المر

"رجل التعليم بين المسؤولية األخالقية  بني مالل(:

 والمسؤولية القانونية"

 محمد حداد )قاضي بالمحكمة االبتدائية بكرسيف(:

لتدريس في التشريع "المقاربة الحمائية لهيئة ا

 المغربي: اآلليات والمداخل"

 

00:33  – 07:04 

  - شو )المركز الجهوي لمهن التربية والتكوينأمعضفريد 

 آليات حماية رجل التعليم في التشريع المغربي""وجدة(: 

عبد العالي دقوقي )كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ية لرجل التعليم"المسؤولية المدن" :مكناس( – واالجتماعية
00:04  – 00:33 

Driss LAMRI (CRMEF - Taza) : « Le contrat 

didactique levier de consolidation de le 

relation enseignant et élève dans la classe » 

عبد العالي الخالدي )المركز الجهوي لمهن التربية 

                                مكناس(: فرع  –لجهة فاس مكناس والتكوين 

 "إشكاالت تأديب رجل التعليم أمام اللجان اإلدارية"

 

00:04  – 00:04 

Mohammed ERRAJI (FSJES – Oujda) :       

« La responsabilité civile: les accidents de 

service au sein de la fonction publique » 

عة جام يةوالعلوم اإلنسان )كلية اآلداب يوسف لوكيلي

                                وجدة(: –محمد األول 

""منازعات نقطة التفتيش أمام المحاكم اإلدارية  

 

00:33  – 00: 40  

00 –  00:04 مناقشة مناقشة :33 

40 غذاء وجبة - الندوة الدولية اختتام  -الحاضرين المشاركين على الشواهد توزيع  -توصيات :33  – 00 :04 

 


